
                    

            ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И  ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

                §1 Текста на §1, т.7, буква „а“ и буква „б“ от Допълнителните 

разпоредби : 
7. „Излязло от употреба МПС” е отпадък по смисъла на §1, т.17 от 

допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от 

следните условия: 

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично 

писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл.18а, ал.2, т.1 

от Наредба № I-45 от 2000 г.; 

 

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически 

преглед съгласно чл.32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл.38 от 

Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за 

следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се 

намира върху държавна или общинска собственост; 

 

Се изменя и допълва, като придобива следния вид: 

7. „Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по 

смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУО в т.ч.  

           а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се 

намира върху имот – държавна или общинска собственост за повече от 

три месеца от датата на прекратяване  на регистрацията; 

           б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за 

технически преглед съгласно чл.32д  от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. 

за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, 

временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на 

моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за 

предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства или 

съгласно чл.38 от Наредба  Н-32 от 16.12.2011г.. за периодичните 

прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни 

средства за повече от три месеца от определената му дата за следващ 

преглед за проверка на техническата му изправност, в случай, че то се 

намира върху имот държавна или общинска собственост. 

 

          §2 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на 

отпадъците на територията на Община Перник влиза в сила от датата на 

обнародването и в поне един местен ежедневник. 
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